
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :

يك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  فال مضل له ومن يضل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شر 

(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي  (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون ))

خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا ونساءا واتقو اهللا الذي تساءلون به 

(( يا أيها الذين آمنو اتقو اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم  م رقيبا ))واألرحام إن اهللا كان عليك

أما بعد, فإن خري الكالم كالم اهللا وخري  ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))

عة ضاللة وكل ضاللة اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة وكل بد

" حنن قوم يف النار وبعد, فإنين مفتتح كلميت هذه مبا أثر وصح عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال 

وأنتم تعلمون أن اإلسالم الذي يعنيه عمر بن اخلطاب  أعزنا اهللا باإلسالم فمهما نبتغ العز بغريه نُذل أو نَِذّل "

مة الطيبة إمنا هو اإلسالم الذي أنزله اهللا على قلب حممد عليه الصالة والسالم هذا رضي اهللا عنه يف هذه الكل

(( ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة اإلسالم الذي قال عنه ربنا عز وجل يف القرآن 

عندها كثريا وإمنا هذه حقيقة ال ريب وال شك فيها عند أحد من املسلمني ولذلك فال نقف  من الخاسرين ))

أود أن ألفت النظر إىل ما كنا وال نزال ندندن حوله دائما وأبدا وهذا واجبنا حنن الدعاة إىل الكتاب والسنة وعلى 

منهج السلف الصاحل أن هذا اإلسالم الذي ال يقبل اهللا تبارك وتعاىل سواه من أي إنسان الذي ينبغي أن نعرفه 

عروف اليوم عند كثري من املسلمني فضال عن غريهم ذلك ألن هذا اإلسالم جيدا أنه ليس هذا هو اإلسالم امل

املنزل على قلب الرسول عليه الصالة والسالم قد دخل فيه ما ليس منه عقيدة وفقها وسلوكا ولذلك فنحن دائما 

الكرام مث  ندندن حول التمسك ذا اإلسالم الصايف املصفى الذي جاء به عليه الصالة والسالم وشرحه للصحابة

نقله إلينا اخللف عن السلف باألسانيد الصحيحة املعروفة عند أهل احلديث والسنة من أجل ذلك فنحن ننصح 

الشباب املسلم يف كل زمان ويف كل مكان وخباصة يف هذا الزمن الذي كثرت فيه خمتلف الفنت من كل نوع, من  

ا عز وجل يف غري ما آية وبني ذلك نبينا صلى اهللا عليه كل أسباب االختالف اليت حتقق الفرقة اليت ى عنها ربن

وآله وسلم يف أحاديث كثرية تعرفون منها الشيء الطيب إن شاء اهللا تبارك وتعاىل ولكين أريد أن أذكر حبديث 

( ليلها كنهارها ال يضل  ( تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها )واحد أال وهو قوله عليه الصالة والسالم 

  ولذلك فالعصمة حينما حتيط باملسلمني الفنت إمنا هو املرجع إىل اهللا ( إال زائغ )ويف لفظ  نها إال هالك )ع

إىل كتاب اهللا وإىل سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وعلى ما كان عليه سلفنا الصاحل فأنتم  الشيخ :

ود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى ( تفرقت اليهتعلمون قول الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم 



قالوا: من هي  على اثنتين وسبعين فرقة وستختلف أمتي على ثالث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة )

أي مجاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم, الذين يتوجه إليهم أول ما  ( قال هي الجماعة الجماعة )يا رسول؟ 

( ال  ( ال تجتمع أمتي على ضاللة )ة والسالم يف احلديث الصحيح املعروف يتوجه معىن قوله عليه الصال

أول من يقصد ذا احلديث هي أمة أصحاب الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  تجتمع أمتي على ضاللة )

 فهي اليت لن جتتمع على ضاللة أما من جاء بعدهم ففيهم من احنرف عن اخلط املستقيم الذي خطه الرسول عليه

السالم تصويرا وتطبيقا عمليا كما هو مستفاد من حيث التصوير من احلديث الذي يرويه احلاكم يف املستدرك عن 

عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خط يوما على األرض خطا مستقيما 

(( وأن هذا الة والسالم على ذلك اخلط املستقيم مث خط حول هذا اخلط املستقيم خطوطا قصرية مث قرأ عليه الص

وقال عليه الصالة والسالم مشريا إىل  صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))

( وهذه طرق ومشريا إىل اخلطوط اليت من حوله القصرية قال عليه السالم  ( هذا صراط اهللا )اخلط املستقيم 

هذه الطرق كانت وال تزال ويف ازدياد مستمر وخاصة يف  منها شيطان يدعو الناس إليه )وعلى رأس كل طريق 

آخر الزمان, ولذلك فما هو املنجاة من هذه الطرق اليت هي سبب كل فتنة حتيط باملسلمني يف كل زمان ويف كل 

يضاء نقية اليزيغ عنها إال مكان هو اللجء وهو الرجوع إىل ما تركنا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ب

هالك لكن هاهنا من هم الذين بل من هو الذي يعرف هذه الطريقة البيضاء اليت تركها الرسول عليه الصالة 

  والسالم لنا نقية وأوعد من حاد عنها بأنه زائغ هالك ال شك أن

رة اليت حتدث النيب صلى اهللا عليه الذي أو الذين يعرفون هذا املنهج النقي األبيض إمنا هي الطائفة املنصو  الشيخ :

وآله وسلم عنها يف حديث متواتر ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بطرق قطعية الثبوت أال وهو قوله 

( ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة عليه الصالة والسالم 

م الكثرة الكاثرة من املسلمني أم هي الطائفة القليلة املنصورة؟ احلديث صريح هل ه ( ال يضرهم من خالفهم ) )

يف ذلك ولذلك فال يكن هم أحدكم أن يكون مع األكثرين ألن اهللا رب العاملني يذم األكثرين يف غالب آيات 

(( وإن تطع  )(( ولكن أكثر الناس ال يشكرون ) (( ولكن أكثر الناس ال يعلمون ))القرآن الكرمي مبثل قوله 

ولذلك فينبغي أن يكون َهم أحدنا أن يكون من من عباده  أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهللا ))

القليل من الطائفة املنصورة ما صفة هذه الطائفة املنصورة؟ هنا بيت القصيد يف هذه الكلمة هي ما جاء ذكره يف 

روايات صحيحة, الرواية األوىل يف صحيح مسلم من رواية  أحاديث الغربة, أحاديث الغربة اليت جاء فيها ثالثة

( إن اإلسالم بدأ غريبا سعد بن أيب وقاص رضي اهللا تعاىل عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 



هذا حديث مسلم, احلديث الثاين يف مسند اإلمام أمحد رمحه اهللا ذكر  وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء )

فقال عليه الصالة  " من هم الغرباء يا رسول اهللا؟ "احلديث وزاد زيادة طيبة وهي أن سائال سأل فقال هذا 

انظروا هنا ميدح القلة  ( هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم )والسالم 

رين من يعصيهم أكثر ممن ( هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيوال ميدح الكثرة بل هو يذمها قال 

فإذن ِمن صفة هؤالء الغرباء الذين بشرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بطوىب وهي شجرة يف  يطيعهم )

اجلنة ميشي الراكب املسرع حتتها مئة عام ال يقطعها هؤالء هم الغرباء الذين بشرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

( هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم قال وسلم ذه البشارة العظمى ف

وهذه الصفة ينبغي أن تكون صفة عامة يف الغرباء أما الصفة التالية وهي يف احلديث الثالث, فهي صفة من  )

وآله  خاصة الغرباء, هي صفة من خاصة الغرباء أي هي صفة يف علماء الغرباء ذلك أن النيب صلى اهللا عليه

( هم الذين وسلم أجاب مرة عن ذاك السؤال من هم الغرباء؟ فقال عليه الصالة والسالم يف املرة األخرى 

فإًذا كلمة الغرباء تعين املتمسكني بالكتاب والسنة وعلى منهج  ُيْصِلُحون ما أفسد الناس من سنة من بعدي )

ن كل فرد ممن يكون حقا من الفرقة الناجية أن السلف أي هم الفرقة الناجية, ولكن ليس من الضروري أن يكو 

يكون عاملا, هذا أمر ضروري جدا مث ليس من الضروري أن يكون كل من كان من الفرقة الناجية وعاملا أيضا أن 

  يكون عاملا بالكتاب والسنة فقد يكون عاملا من العلماء الذين يتبعون

لكنه ال يستطيع أن مييز الصواب من اخلطأ مما اختلف فيه مذهبا من مذاهب األئمة املهتدين املتبعني و  الشيخ :

الناس, ال يستطيع أن مييز السنة من البدعة حينما اختلطت السنن بالبدع وما أكثر هذا االختالط يف هذا الزمان 

 ( هم الذين ُيْصِلُحون ما أفسد الناس منولذلك فقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم يف جوابه اآلخر عن الغرباء 

هذا بال شك وصف يف خاصة الغرباء وخاصة الفرقة الناجية, لذلك فمن عاش ومن أدرك  سنة من بعدي )

منكم يف هذا الزمن املضطرب باملختلفة من الفنت فعليه أوال وقبل كل شيء أن يكون من الفرقة الناجية وهذا ليس 

ن يكون عاملا ولكن من الفرض العيين من الضروري أن يكون عاملا ألنه ليس من الفرض العيين على كل مسلم أ

على كل مسلم أن يعرف ما جيب عليه فيما يتعلق بعقيدته فيما يتعلق بعبادته وفيما يتعلق بسلوكه العيين الواجب 

(( فاسألوا العيين عليه, فإذا مل يكن عاملا كما هو شأن عامة الناس يأيت هنا قول اهللا عز وجل يف القرآن الكرمي 

فهنا حنن نوجه الكالم إىل عامة املسلمني الذين قد يتساءلون اليوم عن  كنتم ال تعلمون ))أهل الذكر إن  

اخلالفات اليت يسمعوا من هنا وهناك ويف مسائل كثرية وكثرية جدا فعليهم أن يطبقوا يف أنفسهم هذه اآلية 

قبل أن يطبقها عامة الناس  ال شك أن هذه اآلية جيب (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون ))الكرمية 



هؤالء أن يعرفوا بداهة من هم أهل الذكر فأهل الذكر هم أهل القرآن, وأهل القرآن ليسوا هم الذين يقرأون القرآن 

وحيسنون تقوميه وقراءته جيدا مث ال يكادون يفقهون منه شيئا ولو قليال هؤالء ليسوا هم أهل القرآن, أهل القرآن 

( أهل القرآن هم أهل اهللا ل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث خاص أال وهو قوله الذين أثىن عليهم رسو 

هم الذين يفهمون القرآن ويفسرونه على ما كان عليه زمن  ( أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته ) وخاصته )

أهل الذكر الذين جيب  نزوله على قلب النيب عليه الصالة والسالم أي على ما كان عليه سلفنا الصاحل هؤالء هم

على عامة املسلمني أن يسألوهم ومن املؤسف جدا أن يكون هؤالء هم القليلون الذين أشار إليهم الرسول صلى 

( هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين اهللا عليه وسلم يف جوابه األول والثاين خباصة, جوابه األول قال 

 ( هم الذين ُيْصِلُحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي ) جواب الثاين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم )

فهؤالء هم الذين جيب على عامة املسلمني أن يلجأوا إليهم حينما تشتد عليهم الفنت وتتكاثر وتتناَوأْ فيحارون وال 

ي تعود إىل يدرون إىل أي قول يذهبون فاسألوا إًذا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون, وأنا أعتقد أن مشكلة الفنت ه

اجلهل باإلسالم واإلسالم الصحيح فإًذا علينا مجيعا كل حبسبه أن يسعى حثيثا إىل معرفة ما جيب عليه معرفته من 

اإلسالم وخباصة حينما حتيط م الفنت من كل زمان ومكان, فأعيد التوصية إىل عامة املسلمني إىل أن ال يعيشوا 

ل حبسبه كما ذكرت آنفا وأختم هذه الكلمة بقوله صلى اهللا عليه وآله مهال وإمنا عليهم أن يتفقهوا يف دينهم ك

ويبدو أن هناك بعض األسئلة فال بد أن نغتنم  ( من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين )وسلم املتفق على صحته 

  الوقت وجنيب عما يتيسر منها إن شاء اهللا.

  سجد احلرام إمنا هي الطواف؟السؤال األول: هل يوجد دليل على أن حتية امل السائل :

ال يوجد يف السنة الصحيحة أن املسجد احلرام خيتلف عن سائر مساجد الدنيا يف األمر بالتحية يف قوله  الشيخ :

( أو يف الرواية األخرى  ( إذا دخل أحدكم المسجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين )عليه الصالة والسالم  

أي حديث يستثين املسجد احلرام من هذا احلديث فإنه عام شامل كما ال يوجد  فليصل ركعتين ثم ليجلس )

ترون هذا أوال هناك حديث هو مشكلة توهم كثري من الناس أن املسجد احلرام ميتاز وخيتلف عن سائر مساجد 

الدنيا يف أن حتيته الطواف هو حديث يذكره بعض فقهاء احلنفية يف كتبهم اليت جتمع مع األسف الشديد ما هب 

ودب من احلديث جاء يف كتاب اهلداية ألحد علماء احلنفية املشهور باملرغيناين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

وشاع مع األسف هذا احلديث على ألسنة الناس وأصبح عقيدة مرتكزة يف أذهام  ( تحية البيت الطواف )

ف هذا ال أصل له, وإمنا الطواف بالنسبة لآلفاقي فيظنون أنه ال بد لكل من دخل املسجد احلرام أن يبتدأه بالطوا

القادم حبج أو عمرة, الطواف إمنا هو بالنسبة لآلفاقي, يعين الغريب عن مكة ويدخلها إما معتمرا وإما حاجا فهو 



ال أصل له  ( تحية البيت الطواف )يف هذه احلالة ال بد له من الطواف مث صالة ركعتني عند املقام, إًذا حديث 

ك قال خمرج الكتاب أعين كتاب اهلداية الذي أورد هذا احلديث منسوبا إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم, ولذل

قال خمرجه احلافظ زين الدين الزيلعي وهو من كبار علماء احلديث أوال ومن نوادر علماء احلديث احلنفي ثانيا, 

 علم احلديث بينما املذاهب األخرى فيهم ألنين آسف جدا أن علماء األحناف قل من يوجد فيهم من برز يف

اخلري والربكة أما هذا احلافظ زين الدين الزيلعي فهو من نوادر علماء احلديث يف علماء احلنفية فهو يقول حينما 

" خرج هذا احلديث متأدبا مع مؤلف كتاب اهلداية أدبا زائدا عن حدود األدب املفروض بني العلماء حيث قال 

" ال أصل كان حقه أن يقول كما يقول احلافظ العراقي يف بعض أحاديث إحياء علوم الدين: ,  حديث غريب "

, هكذا أرى أنه كان من الواجب على احلافظ الزيلعي  " مل أجد له أصال "، فإن تلطف عّدل العبارة وقال:  له "

عبري الثاين العراقي مل أجد بأن يقول على األقل بالت ( تحية البيت الطواف )أن يفصح عن حقيقة هذا احلديث 

وهذا القول يف نفسه غريب مل؟ ألن علماء احلديث هلم اصطالح خاص يف هذه  " غريب "له أصال لكنه قال 

الكلمة اخلاصة إذا قال أحد علماء احلديث مثال كالرتمذي يف سننه وكاألصفهاين أيب نعيم يف حليته يقوالن يف  

ه الكلمة تعين يف املصطلح غريب أي تفرد به راو مث لفظة الغريب يف , هذ " حديث غريب "كثري من األحاديث 

املصطلح تنقسم إىل قسمني: إىل صحيح وإىل ضعيف, أي فكلمة الغرابة جتامع الصحة تارة وتباينها تارة أخرى 

جاء فإذا قيل عن حديث ما غريب فقط فال ينبغي أن تفهمن منه صحة أو ضعفا وإمنا األمر يرتجح أما الزيلعي ف

" كلموا الناس باصطالح خاص غريب أي ال أصل له، ولذلك فأنا أرى أن هذا االصطالح يباين احلكمة القائلة 

خالصة القول أن املسجد احلرام حتيته ركعتان إال ملن جاء  على قدر عقوهلم أتريدون أن يكذب اهللا ورسوله "

  م.معتمرا أو حاجا فال بد من الطواف مث ركعتني عند املقام، نع

  السؤال الثاين هل جيوز للبائع أن يطلب من املشرتي مبلغا من املال كعربون لضمان البيع؟ السائل :

العربون فيما إذا نكل الشاري عن البيعة وإمنا البائع له اخليار بني أن يلزم الشاري أن يظل على العقد وأن  الشيخ :

( من أقال مسلما عثرته أقال اهللا عثرته يوم والسالم  يدفع الثمن أو أن يقيله وذلك خري له لقوله عليه الصالة

  نعم. القيامة )

  يقول أيضا اشرتى تاجر قمحا على سنبله فعلى من جتب الزكاة على البائع أم على املشرتي؟ السائل :

هذا إذا صح يل املبادرة إىل اجلواب فال شك أنه على الزارع على صاحب األرض هو الزارع ليس على  الشيخ :

  شرتي ولكن أنا أتساءل يف نفسي هل هذا الشراء جائز أم ال؟ شراء القمح على السنبل أجد أن فيه غررا ..امل

  بعد نضجه يعين. السائل :



  لكنه ما ما حصد. الشيخ :

  اخلراص يقدر, اخلراصون السائل :

  نعم الشيخ :

  عندهم دقة يف اخلرص. السائل :

  كان هذا جائزا يف السنة أن يشرتى القمح أو الشعري يف سنبله.  آي، أنا أتساءل ألين ال أعلم إذا الشيخ :

  إن شاء اهللا لعلكم. ... السائل :

  إن شاء اهللا الشيخ :

  إن شاء اهللا تراجعونه. السائل :

طيب, السؤال الثالث ما هي شروط لباس الرجل وأي لباس من األلبسة الشائعة اليوم تنطق عليها هذه  السائل :

  الشروط؟

ليس للمسلمني يف خمتلف بالدهم أن يلتزموا لباسا معينا وزيا خاصا يفرضه اإلسالم عليهم وإمنا لكل  الشيخ :

( كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف شعب أن يلبس ما شاء كما قال عليه الصالة والسالم 

اال أن يلبسوا من  إال أن اإلسالم وضع للباس املسلمني بعض القيود والشروط, بعد أن أفسح هلم ومخيلة )

حيث الزي والشكل ما شاءوا وضع هلم قيودا, فرض عليهم أن يلتزموها من ذلك مثال فرض عليهم أال يشابه 

لباسهم لباس الكفار, فالبس ما شئت ولكن اجتنب ما تشابه يف لباسك الكفار هذا شرط, شرط ثان أال تطيل 

نوع كان, قميصا عباءة بنطاال أو أي لباس تعرفون امسه فال  ثوبك إىل ما دون الكعبني, مهما كان هذا الثوب أي

 ( ما جاوز الكعبين )جيوز أن يكون بالنسبة للرجال طويال دون الكعبني ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

الثاين مثل هذا القيد األول وهو عدم مشاة الكفار يف اللباس, والقيد  ( ما أسفل الكعبين فهو في النار )أو 

( كل ما شئت والبس ما شئت ما أال يكون طويال دون الكعبني, والقيد الثالث هو الذي سبق ذكره يف حديث 

( من أي ال تسرف يف لباسك وال ختتال فيه ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال  جاوزك سرف ومخيلة )

ا اجلواب واضح يلبس كل شعب ما حيلو له من فإذً  جر إزاره خيالء ال ينظر اهللا عز وجل إليه يوم القيامة )

اللباس لكن بشرط أن يتجنب هذه املخالفات, التشبه بالكفار, إطالة الثوب, اإلسراف فيه واخليالء فيه, هذا هو 

  اجلواب.

  . ... السائل :

  كيف؟  الشيخ :



  يف ضبط الشفافية السائل :

خرى كنت مجعتها يف كتايب حجاب املرأة املسلمة آه، هنا بعض إخوانا يذكر وهذا طبعا هناك شروط أ الشيخ :

الذي يطبع اآلن بعنوان جلباب املرأة املسلمة فيشرتط يف الثوب اخلاص بعضها يف النساء وبعضها يف الرجال أيضا 

مثانية شروط منها أال يكون الثوب حمجما للعورة, عورة املرأة طبعا أوسع من عورة الرجل, أال يكون حمجما 

ال ال جيوز لباسه من ناحيتني, الناحية األوىل ألنه من لباس الكفار, والناحية األخرى ألنه حيجم فالبنطال مث

الفخذين واألليتني بل وما بينهما مع األسف الشديد, فهذا لباس خيالف أيضا الشرع وباألوىل واألوىل أن يشف 

رة فتنة ولذلك قال عليه السالم يف عن العورة أن ال يكشف عما دوا هذه الثياب الشفافة كأا تزيد العو 

( صنفان من الناس لم أرهما بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس احلديث املعروف 

هن كاسيات يعين البسات  ( كاسيات عاريات )إىل آخر احلديث  ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت )

  فهذا أيضا مما ال جيوز يف هناك شيء مهم؟ لكنهن عاريات ألن يلبسن الثياب الشفافة

سؤال ما الرجاء أن توضحوا لنا موضوع زكاة حلي املرأة وهل جيوز تقسيط الزكاة فيه إن كان ال يوجد  السائل :

  املبلغ الذي يكفي لزكاة هذه احللي؟

ن هناك أحاديث كثرية زكاة احللي يف الراجح من قويل العلماء أا واجبة كزكاة النقدين متاما ذلك أل الشيخ :

وصحيحة تأمر من تتحلى حبلي الذهب أن خترج الزكاة هذا اجلواب عن الشق األول من السؤال, أما الشق الثاين 

منه وهو هل جيوز التقسيط إذا كانت صاحبة احللي ال جتد عندها ما تؤدي زكاة حليها, عندي على هذا الشق 

ألن املقصود تربئة الذمة سواء كان عاجال أو آجال ولكن هنا  من السؤال جوابان, أحدمها جيوز ال شك، ذلك

أمران أو شيئان يتعلقان بتمام هذا اجلواب وأحدمها يتعلق باجلواب الثاين الذي أشرت إليه آنفا فأقول األول أن 

يها بأن هذه املرأة اليت تريد التقسيط ال تضمن أن تعيش لتؤدي زكاة ماهلا إىل آخر ما جيب عليها ولذلك نلح عل

(( وسارعوا إلى تبادر بإخراج الزكاة كلها وخطوة واحدة ودفعة واحدة ملا ذكرناه آنفا وهذا من معاين قوله تعاىل 

سارعوا إىل مغفرة من ربكم، أي: سارعوا إىل حتصيل  مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض ))

سلمات حتقيق هذا النص القرآين فعليه التعجيل بكل مغفرة ربكم باألعمال الصاحلة من أراد من املسلمني وامل

خري, عليه التعجيل بالعمرة, عليه التعجيل باحلج, عليه التعجيل بإخراج الزكاة لكنه إن أخر ووىف فقد برئة ذمته, 

أما اجلواب اآلخر الذي أنا أنصح النساء الاليت يتحلني حبلي الذهب أنه إذا كان ال يوجد عندها ما خترج منه 

اة حليها فعليه أن تصرف حليها وذلك كخطوة للخالص من هذا احللي الذي ابتلي به النساء وخباصة أن زك

الغالب منه هو الذهب احمللق الذي جاء يف أكثر من حديث واحد أن التحلق بالذهب احمللق هو حلقة من نار 



من العجز عن إخراج الزكاة كتلة  أو طوق من نار أو سوار من نار, لذلك أرى أن تعجل من كانت ذه املثابة

واحدة أن تبيع هذا احللي وخترج الزكاة وتسرتيح من شر الذهب احمللق ولعل يف هذا القدر كفاية واحلمد هللا رب 

  العاملني.

  جزاكم اهللا خريا. السائل :

  وإياكم. الشيخ :

  شاء اهللا.حىت نبدأ مبا سنح يل من خاطرة عسى أن يكون فيها اخلري والربكة إن  الشيخ :

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل 

له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، مبناسبة 

فكرات يف حتديد يوم عاشوراء ما بني يوم اجلمعة وما بني يوم صوم يوم عاشوراء وباختالف الروزنامات أو امل

السبت وليس من املهم اآلن أن نبحث عن سبب هذا االختالف ألنين سأدير كلميت أو ساحنيت اليت سنحت يل 

آنفا حول موضوع صيام يوم عاشوراء إذا صادف يوما منهيا عن صيامه فسواء كان يوم عاشوراء يوم اجلمعة وهو 

صيامه وحده, أو صادف يوم السبت وهو منهي عن صيامه يا مطلقا سواء اقرتن معه يوم قبله أو  منهي عن

بعده إال فيما فرض اهللا عز وجل فخطر يف بايل احلديث التايل والتعليق عليه, احلديث التايل مما رواه اإلمام مسلم 

 صلى اهللا عليه وآله وسلم سئل عن يف صحيحه من حديث أيب قتادة األنصاري رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب

( يكفر فسئل عن صيام يوم عرفة فقال  ( ذاك يوم صيامه يكفر السنة الماضية )صوم يوم عاشوراء فقال 

  فقيل له ماذا تقول يف صوم يوم اإلثنني .. السنة الماضية والسنة اآلتية )

  السالم عليكم السائل :

( نزل القرآن علي ويف لفظ  ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ) (وعليكم السالم ورمحة اهللا، قال  الشيخ :

فجمع هذا احلديث التنصيص على فضيلة صيام ثالثة أيام, يوم يف كل أسبوع أال وهو يوم االثنني, ويومان  فيه )

فاضلة يف كل سنة أال وهو يوم عاشوراء ويوم عرفة, فالذي خطر يف بايل التنبيه عليه أن هذه األيام الثالثة ال

والفضيلة تُرى إذا صادفت يوما ى الشارع احلكيم عن صيامه ألمر عارض فهل نظل على األصل الذي هو 

فضيلة صيام هذه األيام الثالثة, أم خنرج عن هذه الفضيلة إذا ما عرض لذلك اليوم عارض من ي, عارض من 

ذه املناسبة يوم عاشوراء إذا كان يوم السبت ي هنا حتل املشكلة اليت تغيب عن أذهان كثري من الناس يف مثل ه

( ال تصوموا يوم السبت إال فيما افترض فيوم السبت قد قال عليه الصالة والسالم يف احلديث الصحيح 

الشاهد أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ى يف هذا  عليكم ولو لم يجد أحدكم إال لحاء شجرة فليمضغه )



م السبت مطلقا إال يف الفرض, وذلك ال يكون إال فيما فرضه اهللا كشهر رمضان احلديث الصحيح عن صيام يو 

إما أداًءا وإما قضاًءا وإال مع احتمال اخلالف والنزاع فيما نذره املسلم, إذا نذر أن يصوم شهرا كامال, أو أن 

مل يفرض عليه مثل ما  يصوم أسبوعا كامال صار فرضا عليه لزاما أن يصوم هذا الشهر أو هذا األسبوع, أما فيما

حنن فيه اآلن صيام عاشوراء عرفتم أنه يكفر السنة املاضية ولكن ليس فرضا كذلك عرفة قد يصادف عرفة أن 

يكون يوم السبت, هل يصام؟ ال يصام إال فيما افرتض عليكم احلديث صريح, يوم االثنني إذا صادف يوم عيد  

يس أيضا من أيام الفاضلة اليت حض الشارع احلكيم على كما صادف يف العيد املاضي يوم مخيس ويوم اخلم

  صيامه أيضا .

فإذا صادف يوم عيد يوم االثنني أو يوم اخلميس فهل نغلب الفضيلة على النهي أم النهي على الفضيلة؟  الشيخ :

ارض حتل املشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية وهي إذا تعارض حاظر ومبيح قدم احلاضر على املبيح, إذا تع

نصان هذه قاعدة مهمة جدا ى عن كذا وفعل كذا, ى أن يتزوج بأربع وتزوج بأكثر من أربع, ى عن الشرب 

قائما وشرب قائما أشياء كثرية وكثرية جدا, يغّلب احلاظر على املبيح اآلن هنا أمام مشكلة, إذا كان يوم عاشوراء 

مشكلة مصادفة يوم االثنني أو اخلميس ليوم عيد غّلبنا  يوم السبت فهذا ال يصام ألنه ليس فرضا فكما عاجلنا

النهي على فضيلة الصيام ألنه عرض هذا النهي فقلنا ال نصوم يوم االثنني وال يوم اخلميس إذا وافق يوم عيد,  

  كذلك ال نصوم يوم السبت إذا وافق يوم فضيلة, كثريا ما ُنسأل

ث الرسول, صيام داوود عليه السالم يصوم يوما ويفطر قد يصادف إنسان يصوم أفضل صيام بنص حدي الشيخ :

يوما, فقد يصادف يوم سبت فيسأل هل يصومه نقول ال ملاذا؟ ألنه هذا ليس فرضا إًذا دعه, كذلك يصادف 

يوم من أيام البيض ثالث عشر أربع عشر مخس عشر يصادف يوم سبت هل نصومه؟ اجلواب ال, فهكذا خذوها 

فإذا اعرتض عليكم معرتض فأتوه من باب  صوموا يوم السبت إال فيما افترض عليكم )( ال تقاعدة واسرتحيوا, 

العيد وال حميص له عنه إطالقا, ال يستطيع أحد أبدا أن يؤثر صيام يوم العيد إذا صادف يوم فضيلة كيوم االثنني 

مه ملاذا؟ ألن الرسول ى أو يوم اخلميس, ماذا يفعل هنا املعرتض إذا كان عاملا يرجع على عقبيه يقول ما نصو 

عن صيام يوم العيد، إًذا قدم النهي على الفضيلة هذه قاعدة مضطردة فاسرتحيوا, هذا الذي أردت أن أذكر به 

مبناسبة حديث أيب قتادة الذي مجع فيه فضيلة الصيام كيف تعاجل هذه الفضائل إذا ما تعارضت مع ي, النهي 

ا وأعيد التذكري والذكرى تنفع املؤمنني وبه أي هذه اجللسة اليت هي يقدم على الفضل لكن قد ذكرت سابق

فاملسلم الذي  ( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )خاصة يب أنا فأقول, أقول: قال عليه الصالة والسالم 

أم جتاوبا مع ترك صيام يوم االثنني أو صيام يوم اخلميس ألنه صادف يا هل ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثا 



الشارع احلكيم مع طاعة رسوله الكرمي مع طاعته عليه الصالة والسالم, إًذا هو ترك صيام هذا اليوم هللا فهل 

 ( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )يذهب عبثا؟ اجلواب ال, ألن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال 

كيف نرتك صيام يوم عاشوراء يكفر السنة ويوم عرفة يكفر   فأرجو أن حتفظوا عين هاتني الكلمتني من عارضكم

السنتني من أجل هذا احلديث يا أخي هذا حديث غريب هذا حديث شاذ, هذا احلديث صحيح وكل من 

يضعفه فهو الضعيف املضعف ألنه يضعف بدون علم, فالشاهد فمن عارضكم عارضوه ملاذا ال تصوم يوم 

ل ألنه ى عن صوم يوم العيد جوابنا هو جوابك متاما وإال احفظوا األمر الثاين اخلميس يوم االثنني يوم عيد؟ يقو 

حنن واقعنا اآلن أو اليوم بالنسبة لعاشوراء إن كان  ( من ترك شيئا هللا عوضه اهللا خيرا منه )وهو حديث الرسول 

يوم مخيس فإذن أدركنا كفارة يوم عاشوراء يوم اجلمعة كما هو التقومي األردين فنحن إًذا سنصوم غدا ألننا صمنا 

  سنة وإن كان كما جاءنا عن السعودية أو السعودية بأن عاشوراء هو يوم السبت فنحن تركناه وما خسر ..

  عفوا العكس. السائل :

  كيف؟ كيف؟  الشيخ :

  العكس السائل :

  سائل آخر : األردن السبت.

  سائل آخر : األردن السبت والسعودية.

" مثل املنشار ياكل على الطالع وعلى النازل ى كل حال حنن كما أقول أنا املثل الشامي أيوه أصبت, عل الشيخ :

فنحن رحبانني سواء كان عاشوراء غدا أو بعد غد ألنه إن كان عاشوراء غدا فنحن سنصومه ألننا قدمنا قبل يوم  "

، هذا الذي أردت أن أذكركم به، اجلمعة يوم اخلميس، وإن كان بعد غد فنحن تركناه هللا، وسيعوضنا اهللا خريا منه

وسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أنا عند قويل هي جلسة خاصة  

  كانت

  جزاك اهللا خريا يا شيخ. السائل :

  .َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن )) (( َكَذِلَك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اْآلِخَرِة َأْكبَـرُ قرأ الشيخ من أول سورة القلم إىل قوله تعاىل 


